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                                                                   H O T Ă R Â R E 
                                                      cu privire la aprobarea ordinii de zi

           Având în vedere ordinea de zi propusă pentru dezbatere în şedinţa ordinară  a Consiliului local 
din data de 15 iunie 2020 de către domnul Kosztandi Mihai,primarul comunei,
          În baza dispoziţiilor art.135 i și  ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernuluița de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
          Consiliul local al comunei Chişlaz întrunit în şedinţă ordinară , cu  13  voturi “pentru”
 
                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E :

                  Art.1.- Se aprobă următoarea ordine de zi pentru dezbatere în şedinţa ordinară  a Consiliului
 local  din data de 15 iunie 2020:    
                      1.Rectificarea bugetului local .Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.ța de Urgență a Guvernului
                      2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de tarifare a serviciului de salubrizare în
comuna  Chi laz  i  stabilirea  loca iilor  pentru  punctele  de  colectare  a  de eurilor  (cu  excep ia  celorși și ța de Urgență a Guvernului și ța de Urgență a Guvernului
menajere).Ini iator:dl.Kosztandi Mihai ,primarul comunei.ța de Urgență a Guvernului
                      3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de ac iune privind serviciile socialeța de Urgență a Guvernului
administrate  i  finan ate  din bugetul  Consiliului  local  al  comunei  pe anul  2020.și ța de Urgență a Guvernului Ini iator:dl.Kosztandița de Urgență a Guvernului
Mihai,primarul comunei.
                      4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pe
perioada 2020-2024 .Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.ța de Urgență a Guvernului
                      5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal-introducere
teren în intravilanul  comunei Chi laz pentru investi ia  „și ța de Urgență a Guvernului Înfiin are seră produc ie în localitatea Sărsig,ța de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului
comuna Chi laz” – pentru terenul extravilan amplasat pe nr.cadastral 51736  precum i a documenta ieiși și ța de Urgență a Guvernului
Plan  Urbanistic  Zonal  pentru  “Înfiin are  seră  produc ie  în  localitatea  Sărsig,comuna  Chi laz”  –  peța de Urgență a Guvernului ța de Urgență a Guvernului și 
terenurile intravilane cu nr.cadastrale 51584 i 51733  și  i a Regulamentului  local de urbanism aferentși 
Planului Urbanistic Zonal.”Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.ța de Urgență a Guvernului
                      6.Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se
recolta  în  anul  2020 din fondul  forestier  proprietatea  comunei  Chi laz,administrată  de  Ocolul  Silvicși 
Săcuieni,  a  modului  de  valorificare  a  masei  lemnoase,precum  i  a  pre urilor  de  vânzare  ași ța de Urgență a Guvernului
acesteia.Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.ța de Urgență a Guvernului
                      7.Diverse.

                  Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor.
                
                 Presedinte de sedinţă,
                      Layos Bertalan                                            
                                                                                                                       Contrasemnează,
                                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                            Ioan Tiriteu                          

Nr.27 din 15 iunie 2020.




